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ZAPISNIK 

 

 

16. seje Finančno, pravno - statutarnega odbora, ki je bil dne 7.11.2017 ob 18.00 uri v prostorih Občine 

Brezovica. 

 

PRISOTNI:  Damjan Rus, Jožef Selan, Jana Pratneker, Boris Malovrh in Breda Jesenko 

ODSOTNI: Gorazd Kovačič in Veronika Susman 

OSTALI: Ivanka Stražišar, Alenka Svete in Sabina Ciriković 

 

Prisotnih je bilo 5 članov odbora, seja je bila sklepčna. 

 

DNEVNI  RED: 

1. pregled in potrditev 15. zapisnika; 

2. obravnava Predloga odloka o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2017; 

3. obravnava Predloga odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brezovica ter 

4. razno. 

 

AD 1 Pregled in potrditev 15. zapisnika 

 

Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel  

 

Sklep:  

 

Finančno, pravno – statutarni odbor potrjuje zapisnik 16. odbora. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD 2 Obravnava Predloga odloka o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2017 

   

Po sprejemu proračuna za leto 2017 je med letom prišlo do odstopanj med takrat načrtovanimi in 

realiziranimi prihodki in odhodki. Nekatera odstopanja pri odhodkih, ki so bila ugotovljena  je bilo možno 

uskladiti že med letom, in sicer s prerazporeditvami. Največji razlogi za pripravo rebalansa izhajajo iz 

področja družbenih dejavnosti.  

 

G. Kovačič je po elektronski pošti posredoval naslednje pripombe in vprašanja na katere so bila podana 

pisna pojasnila in odgovori: 

 

- Namen zadolžitve JKP do 120.000 EUR? (13. člen odloka) Hkrati isti znesek nastopa v postavki 71 v 

Bilanci prihodkov in odhodkov iz naslova povečanja najemnine za vodovod in kanalizacijo. Gre za 

JKPjevo zadolžitev namesto občine? Če je bila višina najemnine izračunana napačno, je pričakovati kritje 

prek podražitve položnic za občane ali prek občinske oprostitve, težko pa se bo JKP v nedogled 

zadolževalo za kritje zvišane najemnine. 

Pojasnilo: Namen zadolžitve JKP v višini 120.000,00 je nakup osnovnih sredstev in ne vpliva na izračun 

kvote za občino. V bilanci prihodkov gre res za povečanje prihodkov od najemnin v višini 120.000,00 EUR 

vendar gre tu za povišanje zaradi aneksa k pogodbi in predvsem zaradi tega, ker je JKP  še v letu poravnal 

najemnino iz leta 2016. O podražitvi položnic in subvenciji najemnine odloča občinski svet običajno v 

začetku leta na podlagi realizacije za preteklo leto in oceni višine najemnine za naslednje leto; 

 

- V numeričnem delu bi moral biti indeks izračunan glede na sprejeti proračun in ne glede na veljavnega, ki 

odraža trenutno stanje prerazporeditev. Rebalans itak sledi prerazporeditvam. Svetnike zanimajo razlogi za 

prerazporeditve in za rebalans na posameznih postavkah, spremembe pa težje opazijo, če sledijo samo 

indeksu. 

Pojasnilo: Dodali bomo indeks – rebalans : sprejeti proračun. Glede prerazporeditev je župan po zakonu 

dolžan poročati dvakrat na leto in sicer pri polletni realizaciji proračuna in pri zaključnem računu proračuna 

 



 2

- Manjkajo obrazložitve sprememb na komunalnem področju. Zato imam več vprašanj k posameznim 

postavkam in kontom. 

Pojasnilo: Na komunalnem področju ni sprememb med rebalansom in veljavnim planom, zato obrazložitev 

ni 

 

- Letne vrednosti nekaterih NRPjev na seznamu NRPjev niso ažurirani.  

Npr. Mostovi v Rakitni - letos ne bo realizacije. Ureditev Podpeškega 

jezera: projekt je zamrznjen in se ga revidira v dialogu s krajani; vprašanje, ali bo realizacija že v letu 2018 

in kolikšna bo sploh vrednost investicije. Podobne zaplete slutim pri NRP Ureditev parka ob vili Kobi 

(predvidena vrednost 200.000 EUR v 2019). 

Pojasnilo: Letne vrednosti NRP-jev so pravilne. Ažuriranje sprememb NRP-jev glede na to, ali bodo letos 

realizirani ali ne, pa so v pristojnosti skrbnikov. 

 

- Pri NRPju Postavitev igral pri šoli v Rakitni je treba črtati znesek 

750 EUR v letu 2019. Investicija bo zaključena v letu 2018. 

Pojasnilo: Pri NRP-ju Postavitev igral pri šoli v Rakitni smo črtali znesek 750 EUR v letu 2019. Ta 

popravek ne vpliva na strukturne vrednosti rebalansa za leto 2017 

 

Za sejo smo pripravili nov izpis NRP-jev zaradi popravka  NRP-ja Postavitev igral pri šoli v Rakitni in nov 

izpis splošnega in posebnega dela. Pri prenosu podatkov iz računalniškega programa Cadis v obvezno 

obliko programa APPR-a je prišlo do izpisa štirimestnih kontov namesto šestmestnih podkontov. Ker 

oblike proračuna ne želimo spreminjati in naj ostane v taki obliki, kakor je bil sprejet proračun, bomo 

pripravili nov izpis na nivoju šestmestnih podkontov. Vrednosti kontov, postavk, NRP-jev se ne 

spreminjajo. 

 

V razpravi o predlogu odloka je bil FPSO seznanjen tudi z vključitvijo določila, ki dovoljuje JKPju najetje 

kredita. 

 

Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel  

 

Sklep:  

 

Finančno, pravno – statutarni odbor posreduje Predlog odloka o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica 

za leto 2017 v potrditev na Občinski svet.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD 3 Obravnava Predloga odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brezovica 

 

S strani direktorice je bil predstavljen osnutek Predloga odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč 

v Občini Brezovica, kateri je bil posredovan MJU v pregled in pridobitev njihovega mnenja. Pripombe na 

osnutek s strani MJU so bile prejete, na podlagi katerih bo pripravljen predlog odloka. Odbor FPSO 

predlaga, da se osnutek Predloga nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brezovica dokončno 

uskladi z MJU, nato pa se besedilo Predloga posreduje v obravnavo Odboru za okolje in prostor, po tem pa 

ponovno v obravnavo odboru FPSO. 

 
AD 4 Razno 

 

Ni bilo razprave. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 18.40 uri. 

                 Predsednik odbora:    

                      Damjan Rus    

 

 

Brezovica,  9.11.2017 


